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Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ Ι∆ΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗΣ:

ΓΝΩΣΙΑΚΗ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

∆ΥΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ι: “Helping People to Choose to Change: Focused
Cognitive-Behavioural Therapy for Obsessional Problems”
29 και 30 Οκτωβρίου 2009, 09.00-17.00

Το σεµινάριο στοχεύει στην παροχή κλινικής εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά στην εφαρ-
µογή των αρχών της γνωσιακής-συµπεριφοριστικής θεωρίας στην αντιµετώπιση της
ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής. Πιο συγκεκριµένα, το σεµινάριο αποσκοπεί να
περιγράψει τα διάφορα στάδια ενός προγράµµατος γνωσιακής-συµπεριφοριστικής
θεραπείας και να διδάξει τις κλινικές στρατηγικές για την εξατοµίκευση του προ-
γράµµατος αυτού σε κάθε περίπτωση.

Περιλαµβάνει συζήτηση κλινικών περιστατικών, παρουσίαση βιντεοσκοπηµένων
συνεδριών θεραπείας και εξάσκηση των στρατηγικών µε παίξιµο ρόλων (role play-
ing). Οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν δικά τους περιστατικά.

Το σεµινάριο απευθύνεται σε ψυχιάτρους, ψυχολόγους και άλλους επαγγελµατίες
ψυχικής υγείας που εργάζονται κλινικά µε ενήλικες που πάσχουν από ιδεοψυχα-
ναγκαστική διαταραχή. Βασικές γνώσεις της γνωσιακής-συµπεριφοριστικής θερα-
πείας θα είναι χρήσιµες για την παρακολούθηση του σεµιναρίου.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΙ: “Cognitive-Behavioural Therapy for Children, Adolescents
and Families with Obsessive-Compulsive Disorder”
Σάββατο 31 Οκτωβρίου, 09.00-17.00

Το σεµινάριο αφορά στη θεραπεία παιδιών και εφήβων µε ιδεοψυχαναγκαστική
διαταραχή και βασίζεται στις αρχές της γνωσιακής-συµπεριφοριστικής θεώρησης
κυρίως, αλλά και άλλων προσεγγίσεων, όπως είναι η αφηγηµατική θεραπεία και
η θεραπεία οικογένειας. ∆ίνει ιδιαίτερη έµφαση στο ρόλο των γνωσιών σε ό,τι
αφορά στη θεραπεία παιδιών και διερευνά τη δυνατότητα της εφαρµογής των γνω-
σιακών τεχνικών στην αξιολόγηση και θεραπεία παιδιών και εφήβων µε ιδεοψυ-
χαναγκαστική διαταραχή. Εξετάζει, επίσης, το ρόλο της οικογένειας σε ό,τι αφορά
στη διατήρηση της παρουσίας των συµπτωµάτων της ιδεοψυχαναγκαστικής διατα-
ραχής και τονίζει τη σηµασία της συµµετοχής της οικογένειας στο θεραπευτικό πρό-
γραµµα.

Το σεµινάριο είναι διαδραστικό και περιλαµβάνει συζήτηση κλινικών περιστατι-
κών, παρουσίαση βιντεοσκοπηµένων συνεδριών θεραπείας και εξάσκηση των
στρατηγικών µε παίξιµο ρόλων (role playing).

Απευθύνεται σε ψυχιάτρους, ψυχολόγους και άλλους επαγγελµατίες ψυχικής
υγείας που εργάζονται κλινικά µε παιδιά και εφήβους µε ιδεοψυχαναγκαστική δια-
ταραχή. Βασικές γνώσεις της γνωσιακής-συµπεριφοριστικής θεραπείας θα είναι
χρήσιµες για την παρακολούθηση του σεµιναρίου.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τόπος διεξαγωγής σεµιναρίων
Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αίθουσα «Βεργίνα»

Γλώσσα σεµιναρίων
Η γλώσσα των σεµιναρίων θα είναι τα Αγγλικά. ∆εν θα παρέχεται διερµηνεία.

∆ικαίωµα Συµµετοχής
Σεµινάριο Ι: 250,00 Ευρώ • Σεµινάριο ΙΙ: 125,00 Ευρώ

Η καταβολή του δικαιώµατος συµµετοχής γίνεται
• Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασµό:

Γενική Τράπεζα ΙΒΑΝ: GR 7101500260000098001741829
∆ικαιούχος: ΕΛ.Ε.Π.ΨΥ.Σ.ΕΠ.

• Μετρητοίς στα γραφεία της ΕΛ.Ε.Π.ΨΥ.Σ.ΕΠ
(Αιγινήτου 7, Αθήνα, Τηλ.: 2107250544, Υπεύθυνη κα Ε. Σπανού)

∆ήλωση συµµετοχής
Οι θέσεις στα σεµινάρια είναι περιορισµένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να συµπληρώσουν και να αποστείλουν εγκαί-
ρως στην Γραµµατεία το εσώκλειστο ∆ελτίο Συµµετοχής, συνοδευόµενο από απο-
δεικτικό καταβολής του δικαιώµατος συµµετοχής.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Θα χορηγηθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Επιµέλεια Εκδήλωσης – Γραµµατεία
Easy Travel, Αναγνωστοπούλου 19, 10673 Αθήνα
Τηλ.: 2103615201, 2103609442, Fax: 2103625572, Email: easytravel@hol.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Ο Paul Salkovskis είναι Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας και
Εφαρµοσµένων Επιστηµών στο Institute of Psychiatry, King’s Col-
lege London στην Μ. Βρετανία και διευθύνει το Κέντρο ∆ιαταρα-
χών Άγχους και Ψυχικού Τραύµατος στο South London &
Maudsley NHS Trust.

Το επιστηµονικό έργο του P. Salkovskis έχει διεθνή απήχηση και η
συνεισφορά του σε ό,τι αφορά στη γνωσιακή θεώρηση και αντιµετώπιση των διατα-
ραχών άγχους καταλαµβάνει εξέχουσα θέση στη διεθνή επιστηµονική βιβλιογραφία.
Συγκεκριµένα, ο Καθηγητής Salkovskis τόνισε τη σηµασία της υπερβολικής αίσθησης
ευθύνης (inflated sense of responsibility) σε ό,τι αφορά στην κατανόηση των συµ-
πτωµάτων της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, δηµιουργώντας µε αυτό τον τρόπο
τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων γνωσιακών τεχνικών για την αντιµετώπιση
της διαταραχής αυτής. Εισήγαγε, επίσης, τον όρο ‘συµπεριφορά προς αναζήτηση
ασφάλειας’ (safety seeking behaviour), υπογραµµίζοντας έτσι τη σηµασία του σε ό,τι
αφορά στη διατήρηση της παρουσίας των συµπτωµάτων άγχους και την αντιµετώ-
πιση τους. Με το έργο του ο Salkovskis επανακαθόρισε το ρόλο που έχουν οι συµ-
περιφοριστικές τεχνικές στην εφαρµογή της γνωσιακής θεραπείας στην αντιµετώπιση
των διαταραχών άγχους και ως εκ τούτου συνέβαλε στη σύνθεση της γνωσιακής µε
τη συµπεριφοριστική θεραπεία στην φροντίδα ατόµων που πάσχουν από ιδεοψυχα-
ναγκαστική διαταραχή. Έχει δηµοσιεύσει πάνω από 200 επιστηµονικά άρθρα και κε-
φάλαια σε βιβλία και οι επιστηµονικές του συνεργασίες επεκτείνονται σε όλες τις
ηπείρους. Εξάλλου, παράλληλα µε το ερευνητικό του έργο, ο Καθηγητής Salkovskis
εξακολουθεί να διεξάγει πλούσιο κλινικό έργο.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ Ι∆ΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗΣ:
ΓΝΩΣΙΑΚΗ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Αθήνα, 29 – 31 Οκτωβρίου 2009

∆ Ε Λ Τ Ι Ο Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

(Να συµπληρωθεί και να αποσταλεί στη Γραµµατεία
Easy Travel, Aναγνωστοπούλου 19, 106 73 Αθήνα
Τηλ.: 210 3615201, 3609442, Fax: 210 3625572)

Όνοµα _________________________________________________________________

Επίθετο_________________________________________________________________

Επάγγελµα / Ειδικότητα___________________________________________________

Ίδρυµα / Φορέας ________________________________________________________

∆ιεύθυνση______________________________________________________________

Τηλέφωνο____________________________________Fax_______________________

Email __________________________________________________________________

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ευρώ

[ ] Σεµινάριο Ι: Helping People To Choose To Change: Focused
Cognitive-Behavioural Therapy For Obsessional Problems 250 €

[ ] Σεµινάριο ΙΙ: Cognitive-Behavioural Therapy For
Children, Adolescents And Families With Obsessive-
Compulsive Disorder 125 €

ΣΥΝΟΛΟ = _________

ΠΛΗΡΩΜΗ

[ ] Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασµό (εσωκλείεται το αποδεικτικό
κατάθεσης)
Γενική Τράπεζα, ΙΒΑΝ: GR 7101500260000098001741829
∆ικαιούχος: ΕΛΕΠΨΥΣΕΠ

[ ] Μετρητοίς στα γραφεία της ΕΛΕΠΨΥΣΕΠ
(Αιγινήτου 7, Αθήνα, Τηλ.: 2107250544)

Ηµεροµηνία _______________________Υπογραφή ___________________________



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ




